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O que é a Ecotrace ?
Ecotrace surgiu em 2018, com o propósito de fazer a rastreabilidade de commodities, com segurança e
transparência para o mercado, auxiliando nos processos entre todos os elos da cadeia de produção,
desde da origem ao consumidor final, utilizando um conjunto de soluções tecnológicas, criando assim
um sistema de rastreabilidade único por sua confiança e transparência nos dados através da tecnologia
Blockchain.



IDENTIFICANDO AS DORES

• Desconfiança do frigorífico
• Falta de dado para medir resultado 

do investimento feito no animal

Hoje

Produtor

• Tipificação exposta à falha humana
• Dificuldade em fidelizar o produtor
• Desafio em diferenciar produtos

Indústria

• Encara o produto como commodity
• Insegurança na garantia de origem
• Inconstância na oferta de produtos

Varejo



SOLUÇÕES ECOTRACE

Canal digital do produtor para acesso 
aos dados do abate com evidências e 
transparência

Produtor

Classificação de carcaças dentro da 
indústria frigorífica utilizando 
Inteligência Artificial.

Indústria

Transparência e garantia de origem dos 
produtos.

Varejo



Balança

1

IA – Hematomas / Falha Operacional

3

IA – Classificação

4

3     

Leitores

2

Foto 100% carcaças
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TECNOLOGIA INSTALADA DENTRO DA INDÚSTRIA FRIGORÍFICA





RELAÇÃO DE CONFIANÇA 
GOVERNANÇA NA CADEIA DE VALOR

PRODUTOR INDÚSTRIA IMPORTADOR VAREJO CONSUMIDOR

BLOCKCHAIN



• Regulatória
• Qualidade
• Sanidade
• Acordos Comerciais

Inteligência Artificial sendo treinada para analisar :

Produtor Indústria Varejo e Food Service Consumidor finalImportador

Network Blockchain Ecotrace

Produção Transporte Indústria Varejo



Iniciativas de rastreabilidade com exposição global



RUPTURA DO MODELO

Consumidor 4.0 — moderno, digital e sofisticado — suas características, suas preferências e como    você 
poderá se preparar para atender esse novo consumidor, conquistando a sua fidelidade.



Flavio Redi
f.redi@ecotrace.info
+55 (19) 4040.4084
+55 62 9 8103.0610

MUITO OBRIGADO!!! 
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